
 
 
 

 

                                                                                   2020. SZEPTEMBER 
 

Koronavírus: elindult a második hullám a világbanult 
a másodi                                                                                                                                                                       

Különösen Európában figyelhető 
meg a második hullám érkezése. 
Fontos a felelősségteljes magatartás, a 
higiéniai szabályok betartása, főként 
az alapos kézmosás, a távolságtartás 
és a szájmaszk használata. A lakosság 
felelősségteljes magatartása és az 
önmérséklet nagyon fontos és a 
lakosság érdemben hatással tud lenni 
a következő hetek eseményeire. 
Vigyázzunk egymásra! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyesített Szociális Központ híre

NAPKÖZIS TÁBOR - Intézményünk az Erzsébet program keretében az idei évben is 
sikeresen pályázott napközis táborok lebonyolítására. A tíz nyertes pályázatból hét itt Beledben 
került lebonyolításra. A táborokban átlagosan 16 fő általános iskolás korú gyermek vett részt. 
A táborhetek alatt napi négyszeri étkezést is biztosítottunk a gyermekeknek, melynek kivitelezéséhez 
a Fényes Vendéglőt kértük meg. 
A kialakult járványhelyzet miatt fokozottan figyeltünk a higiéniai szabályok betartására. Külön 
fertőtlenítő pontot is kialakítottunk a tábor területén, hogy megelőzzük fertőzések kialakulását. Az idei 
évben nagy igény mutatkozott a gyermekek nyári felügyeletére, hisz sok szülő szabadság hiányában 
nem tudta kinél elhelyezni gyermekét. A táborokat virológiai előadás megtartásával kezdtük, mely 
megtartásában segítségünkre volt Ruisz Zsuzsanna gyermekorvosi szakasszisztens. 
A hetek során igyekeztünk úgy megszervezni a programokat, hogy minden gyermek örömét lelje az 
ott töltött időnek. 
Voltak kreatív foglalkozások, lovaskocsikázás, íjászat, fazekas foglalkozás, rendőrségi és 
tűzoltóbemutató, mozizás, múzeumpedagógiai foglalkozás, a sportfoglalkozások megtartásában 
pedig Eőry Jenő úr segített bennünket. 
A táborok heti programját színesítették a buszos kirándulások, mely során sok helyre eljutottak a 
gyerekek. Úticéljaink a következők voltak: Kőszeg, Szany- Magyargencs- Mezőlak, Celldömölk, 
Sopron, Fertőszentmiklós- Kisfalud, Győr, Sarród.  
A szabad játék is része volt mindegyik tábornak, ehhez sporteszközöket, és társasjátékokat 
biztosítottunk.  
A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a középpontba és új barátságok is 
szövődtek.  
 

BELEDI HÍRLEVÉL 
2020 

A kockázat csökkentése, ha elmész otthonról 
⁃ Segíts a COVID-19 terjedésének megakadályozásában! 
⁃ Ha mindenképpen találkoznod kell másokkal, a szabadban vagy olyan 

nyitott térben találkozzatok, ahol jó a légmozgás. 
⁃ Tarts biztonságos távolságot másoktól. 
⁃ Tartsd be a nyilvános helyekre való kimenéssel kapcsolatos helyi 

útmutatást. 
⁃ Forrás: Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
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Élelmiszerbank támogatás  
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából intézményünk a nyár folyamán két alkalommal is 
élelmiszertámogatásban részesült, melyet július hónapban 21, míg augusztusban 14 településen 
osztottunk ki. A csomagok tartalma: kukoricakonzerv, Olimpos Lime teaízesítő, Rama kocka, Aldi 
vegyes csokoládé, Rama kocka, Reny Ready jegeskávé. 
 Az adományok súlya összesen 3.174 kg, értéke pedig 4.081.335 Ft volt.  Az élelmiszer, nehéz 
helyzetben lévő családok körében került kiosztásra. Aki úgy gondolja, hogy a későbbiekben jogosult 
lenne, és el is fogadna  ilyen jellegű támogatást, kérjük jelezze az alábbi telefonszámokon:   
06-20-467-6918 
                                                                                                          Kajtár- Sáfrány Lívia családsegítő 
 
                                               

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 EMLÉKEZETES  TÁBORI PILLANATOK 
 

Általános Iskola hírei 
 

A NYÁRI SZÜNET UTOLSÓ VIDÁM HETE - A nyári szünet utolsó 
hetében a Beledi Általános Iskola szervezésében Erzsébet - táborban vehetett 
részt 20 tanuló. Ez a hét nem csak a szabadidő hasznos eltöltésére volt jó, hanem 
segítettünk a gyermekek elhelyezésében azoknak a szülőknek, akiknek nem volt 
már szabadságuk. 
  Nagyon mozgalmas hetet tudhatunk magunk mögött.  Öt témakör köré kellett 
a tábori programokat szerveznünk. Mivel a táborozók többsége alsós volt, a 
programokat leginkább az ő igényeikhez kellett alakítanunk.  

Sport, egészségtudatos életmód: 

A tábor kötelező eleme volt a virológiai kisfilm megtekintése. Ebben a korona vírus 
elleni védekezés intézkedéseit láthatták a tanulók, amelyek már nem voltak 
ismeretlenek a számukra. Seuczné Horváth Réka védőnőtől a helyes testtartásról, 
légzésről, a tüsszentés alatt a vírusok által „berepült” távolságról, hallhattak 
tájékoztatást és gyakorlati bemutatót. Legnagyobb sikere a különböző felületeken 
való mezítlábas sétának volt. Csapatversenyekben összemérhették a tüdő 
kapacitását. Színes lapocskákat kellett szívószállal összegyűjteniük. 
Sorversenyekben és labdajátékokban sem volt hiány. A helyes kézmosást 
gumikesztyűvel és a szappant helyettesítő festékkel teszteltük. A Kapuvári Mentősök 
Egyesületének szabadnapos dolgozói az iskolai balesetek elkerüléséről, az újra 
élesztésről, nyakrögzítésről tartottak tájékoztatást és bemutatót. Nagy sikere volt, 
amikor szimulált helyzetekben bekötözhették egymást a tanulók. Volt olyan 
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kisgyerek, aki még másnap is bekötött kézzel érkezett.  Az „Egészséges reggeli” 
programmal Zámbó Zoltán a méhészkedésről tartott bemutatót, amit mézkóstolás 
zárt.   

A tanév megkezdése előtt különösen fontos a balesetmentes gyalogos és 
kerékpáros közlekedés, illetve a gyerekek gépkocsiban való biztonságos 
közlekedése. Varga András előadása sok hasznos információt tartalmazott.  A 
tájékoztató végén kerékpáros közlekedést gyakorolhattak a tanulók egy tanpályán. 

Kirándulás:  

A Kisfaludi Vadasparkba látogattunk el. Az egyik tulajdonos vezetésével szakszerű 
tájékoztatást kaptunk az ott élő állatokról. A gyerekek nagyon érdeklődőek voltak.  A 
látogatás második felében szabad programként járkálhattak a ketrecek és a kifutók 
között. Az ott kapott takarmánnyal etethették az állatokat. A szépen gondozott 
sétányok melletti padokon többen beszélgettek, mások pedig a játszótéri eszközöket 
használták. Hazaindulás előtt mindenki kapott egy lángost. 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés: 

Mindennap volt lehetőség kézműves foglalkozásra. Elkészítettünk egy tüdőmodellt 
és azzal mutattuk be a levegő útját be- és kilégzés alkalmával. Készítettünk a méz 
apropóján méhecskét és napraforgót. Megtekintettük a helytörténeti kiállítást és Zoli 
tanító bácsi mesélt a kastély történetéről. Meglátogatott bennünket Szabó Erika, aki 
a paverpol technikát mutatta be a gyerekeknek és segítségükkel faliképet 
készíthettek. Nagy sikere volt az üdítős kupak állatkáknak. Ez nem csak a kézműves 
témakört, hanem a környezettudatosságra, az újrahasznosításra is tanítja a 
gyerekeket. 

Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés: 

Szelektív hulladékgyűjtésről nem lehet eleget beszélni. A táborban is több 
alkalommal téma volt. A gyerekek által pizzás dobozból készített plakát ötletesen 
mutatta be az egyes szelektív kukák lehetséges tartalmait. A tábor idején és a 
tanításkor is a keletkezett hulladákok szelektív gyűjtésére bíztatjuk a tanulókat. 
reméljük, hogy az információkat az otthonaikba is elviszik és a hozzátartozók is így 
gyűjtik a háztartásokban keletkező hulladékokat. 

Kiürült üdítős flakonból vizes csatornát készítettünk és egy kicsit pancsolhattak is. A 
sorversenyek kellékei is vízzel töltött flakonok voltak. 

Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés: 

A különböző képzéseken elsajátított csoportalakítási módszerek segítségével 
vegyes évfolyamokba járó gyerekek kerültek egy – egy csapatba. Sok esetben 
tudtak a kicsik a nagyok segítségére lenni és fordítva. Így megtanulták, hogy 
mindenki értékes, mindenkire szükség van, mindenki valamiben jó és segíteni tudja 
a csapat sikerességét.  

Volt egy kisfiú, aki a tábor idején ünnepelte 9. születésnapját. Titokban készülődtünk 
a felköszöntésére. Kapott egy nagy csokitortát.  Nagyon meglepődött. Óriási örömöt 
szereztünk neki. Aranyos volt és meghívta a társait, hogy közösen egyék meg a 
tortát. 
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Képek és bátorító mondatok segítségével megbeszéltük, hogy ha valakit 
megdicsérnek, bátorítanak milyen jó érzés, és ha megszidnak mennyire rossz érzés. 
Az a virág, amit szeretettel locsolunk sokkal szebben fejlődik. A kreatív napraforgóra 
is egy „SZERETET” feliratú öntözőkanna került.  

Budai Ibolya zenés – táncos drámapedagógiai foglalkozása is az önismeretet, a 
közösségépítést szolgálta. 

Már csak a KÖSZÖNET van hátra.  

Köszönjük:  

  az Erzsébet Alapítvány és a Soproni Tankerület dolgozóinak, akik a pályázat 
adminisztratív feladatait végezték. A Beledi Általános Iskola Vezetésének a 
pályázat beadásában való támogatásáért. 

  a szülőknek, hogy ránk bízták gyerekeiket, a gyerekeknek pedig az aktív 
részvételt. 

  Horváth Gábornak és munkatársainak a finom ételeket. 
  a Vadaspark dolgozóinak a szép környezetért, érdekes vezetésért és a finom 

lángosért. 
 Szupinger Tamásnak a meglepetés tortáért és a fagylaltért. 
  az Oetker gyárnak az ajándékcsomagot, aminek tartalmát szétosztottuk a 

gyerekek között. 
 a Szili Szent Margit Gyógyszertár tulajdonosainak, hogy a vásárolt kesztyűk 

mellé még kaptunk ajándék kesztyűket. 
 a Szanyi Interfa üzemnek a szabászati maradékokért. 
 Zámbó Zoltán táboroztató kollégámnak a mézért és az érdekes előadásokért 
 Moór Viviennek és Ominger Katának a programok segítését, gyerekek 

foglalkoztatását. 
 Budai Ibolyának, Seuczné Horváth Rékának, Szabó Erikának, Varga András 

Rendőr Főhadnagynak és a Kapuvári Mentősök Egyesületének szabadnapos 
dolgozóinak a foglalkozások megtartását. 

 az iskola technikai dolgozóinak a szakszerű fertőtlenítést. 

                                          Pásztorné Szakács Gabriella táborvezető pedagógus 

 

Római Katolikus Plébánia hírei 

 
 

⁃ Aug. 20-án tartottuk meg idén is Vadosfán a Szent István búcsút.  
      A körülmények ellenére idén ott szép számmal jöttünk össze. 
⁃ Szept. 6-án, vasárnap Kisboldogasszony búcsúnk lett megtartva Beleden. Jézus 

Édesanyja közelebb segíthet minket Istenhez, az Ő közbenjárását is kérjük. 
Templomunk szépítése még folyamatban van, szeretnénk vele előrehaladni.  

⁃ A templom támogatásához adott számlaszámunk is: 58900019-10015689                                      
Közvetlenül utalhatunk erre, szándékunk szerint. /Név, cím./ 

⁃ Szept. 29. Szent Mihály, Szent Gábor, és Szent Rafael főangyalok ünnepe. 
⁃ Bérmálásunk okt. 4-re, vasárnap, de. 10 órára várható. E napra került idén egyúttal, a 

Péter-fillér gyűjtés. -A gyerekek elsőáldozásának idejét a szülőkkel hamarosan 
egyeztetjük.   

⁃ Okt. 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya.   
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A járvánnyal kapcsolatos, Püspökkari rendelkezésből:  
A korábbiakhoz hasonlóan: Betegség tünettel ne menjünk közösségbe. Ajánlott a maszk 
használata a templomban, külön a gyóntatásnál. Csak kézbe áldozzunk. Lehetőleg szellőző 
helyiségben vagy szabadtéren legyen a gyóntatás. Tartsunk megfelelő távolságot. 
Szellőztessünk. Házi betegeknél, maszk és fertőtlenítő használata. 
                                                                    Remélhetőleg, csak jó irányba fordul a helyzet. 
                                                                                   
                                                                                   Tisztelettel: Smudla Tamás plébános    
 

                           Evangélikus Egyház hírei    

 
A hosszú nyári szünet alatt felüdülhetett testünk-lelkünk, átélhettünk családi és/vagy 
baráti körben a szabadság ideje alatt sok emlékezetes pillanatot, amiért hálát 
adhatunk. 
 
Úgy tűnik, most, szeptember elején újabb erősítő igére van szükségünk, ehhez segít 
hozzá az útmutató szeptemberi bibliai idézete: „Isten ugyanis Krisztusban 
megbékéltette a világot önmagával…” (2 Kor 5,19) A korinthusiakhoz írt második 
levélben Pál apostol a megbékülés egyetlen lehetséges útjára hívja fel a figyelmet. 
Kibékülni-megbékülni mindig jó dolog, tudjuk ezt gyermekkorunktól, első 
bocsánatkérésünktől kezdve. Amikor helyreáll a béke és a szeretetkapcsolat, amikor 
újra azt érezhetjük, hogy kapcsolataink rendezettek. Jó szándékkal vagyunk mások 
felé és viszont is ugyanezt remélhetem. Ez a megbékülés lényege. Ami falat húz 
Isten és az ember közé, az a bűn. Krisztusnak kellett jönnie, hogy ezt a falat 
keresztáldozatával ledöntse, és egyszeri, tökéletes áldozatával megbékéltesse a 
Mennyei Atyát. S ha megbékült velünk az Isten, erre tekintve, mi is kibékülhetünk 
egymással. Ami elválaszt az a múlt, ami összeköt az a jelen és jövő. Úgy legyen! 
 
Júniusban új tisztségviselőket választottunk a gyülekezet élére, beiktatásukra 
augusztus 30-i ünnepi istentiszteleten került sor. (kép a 8. oldalon) 
A Beledi Evangélikus Egyházközség új felügyelője (világi vezetője): Jakab Zoltán. 
Másodfelügyelőnek újraválasztottuk: Kremzner Csabát (Vásárosfalu képviselője és 
presbitere).  
Új gondnok-helyettesi tisztségébe iktattuk: Homlok Gézánét, új pénztárosunk: 
Heinerné Risavi Judit lett. Számvevőségi Elnöknek Princzes Dórát választottuk. A 
számvevőségi, építési, jelölő- és szavazatszámláló, valamint a leltározási bizottság a 
következő tagokkal bővült: Bödecs József Csabáné, Ferenczy Balázs, Kovács 
Jánosné, Molnár Gábor, Németh Lászlóné és Szabó Lajosné Büki Márta. Isten 
áldása legyen új tisztségviselőinken, bizottsági tagjainkon és munkájukon! 
Terveink szerint szeptember 17-én tartunk Presbiteri Gyűlést. 
Szeptember 6-án megtartottuk tanévnyitó istentiszteletünket, melyen áldásban 
részesült a gyermekek mellett Tiborcz Dániel ötödéves teológus hallgató, aki a 
pénteki hittanórákat tartja félállású hitoktatóként, és aki a gyülekezeti gyermek- és 
ifjúsági alkalmaknál is besegít. Szeptember 19-ére tervezzük a Soproni Evangélikus 
Egyházmegye gyermek- és ifjúsági napját Beledbe. Isten áldása legyen 
tanulásunkon és minden találkozásunkon! 
Terveink szerint, szeptember 26-án összgyülekezeti nap keretében emlékezünk a 
beledi és vásárosfalui, valamint edvi templomaink szenteléséről. Októberi 
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találkozónkat hoztuk előbbre a lehetséges szabadtéri rendezvény reményében. 
Zenés áhitatokkal és meglepetés műsorral készülünk! 
A Püspöki Tanács újabb pásztorlevele ismertetésre került az istentiszteleten, kérik a 
fegyelmezett és szabálykövető magatartást gyülekezeti rendezvényeinken is. Úgy 
tudjuk védeni magunk és egymás egészségét is, ha a védekezési szabályzatunknak 
megfelelően viselkedünk. 
Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Béres László lelkészt a sopronnémeti 
temetőben. A beledi gyülekezetben 26 évet szolgált. A kegyeletteljes emlékezés 
mellett kérjük Isten vigasztalását a gyászolókra. A Rábaközi tévé Imapercek c. 
adásában, valamint az istentiszteleteken megemlékeztünk lelkésztestvéremről. 
„Áldott légy útra induló! Isten Fia nyomdokában, életed vándorútján ne téveszd 
szemed elől a célt, a Mennyei Atya Örök Birodalmát!  
„Ámen. Isten irgalma legyen velünk! 

Ihász Beatrix lelkész-esperes  
 

Beledi Általános Művelődési Központ hírei

BÖLCSŐDE- ÓVODA   2020 -2021. nevelési évben köszöntjük új óvodásainkat és 
bölcsődéseinket: Bakos Barbara, Bereczki István Bence, Bogdán Jázmin, Bödecs Réka, 
Farkas Petra, Horváth Franka, Horváth Vanda, Imre Amira, Kiss Bence, Kovács Ákos, 
Kutasi Szofia,  Lukács Olivér, Mátis Mira Anna, Menyhárt Levente, Németh Rebeka, Rácz 
Katalin Zoé, Seregély Kende Gábor,  Soós Petra, Szalay Jázmin Renáta, Takács Liliána, 
Tóth Olivér,  Török Zara Lara,  Vanyó Márk,  Varga Alíz, Varga Zalán, Végh Péter, 

Bölcsődések: Berta Bálint Ferenc. Karikás Léna, Illés Nimród, Molnár Flóra, Molnár 
Levente Ádám, Nagy Zora, Németh Réka, Nyul Izabella, Paál Elena, Varga Emili 

⁃ Szeptember 16-án lesz az újonnan érkező gyermekek szüleinek Szülői értekezlet a 
Bölcsőde fedett teraszán! Minden érdeklődőre számítunk! 

⁃ Szeptember 24.-én tartjuk az éves papírgyűjtést az óvoda parkolójában! A befolyt 
összeget a csoportok kirándulásaira fordítjuk. Kérjük, hogy minél több hulladékot 
gyűjtsünk össze! 

Megköszönöm Kutasi Attila önkéntes segítőmunkáját!       Gerencsérné Németh Erika int. vez. 
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VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beledi SE- Beledi játékosokra építve indult a bajnokság  
 
Átalakult kerettel a megyei III. osztályba nevezve indult a 2020-21.bajnokság. A játékos keretünk 
beledi játékosokra épül , akik visszaigazoltak hozzánk és az itt maradó fiatalokból áll. Bándoli József 
vezetőedzővel kezdték meg a munkát. Formálódó csapatunk van, akik jó közösséget alkotnak a 
pályán és a pályán kívül is. A játékosok fontosnak érzik a szurkolók támogatását és örülnek a 
biztatásnak. Célunk, hogy minél feljebb végezünk a tabellán és főleg helyi játékosokra épülő csapat 
alakuljon ki hosszútávon. Két győzelemmel és két vereséggel kezdtek a fiúk bízva a minél jobb 
folytatásban. Utánpótlás csapataink közül az U 19 korosztály a megyei I. osztályban indult. Fiatal a 
keretünk ezért jobb, ha magasabb osztályban erősödnek, fejlődnek a fiatalok. Két győzelemmel és 
egy vereséggel kezdték a szezont Horváth Gábor irányításával. Az U16 korosztály majd csak most 
kezdi meg a szezont Kovács Béla edzővel. Kiegészül a keretünk a Répcementi SE pár fiataljával, 
kettős igazolással. Cserébe mi is adtunk kölcsön játékosokat az ő U14 - es keretünkhöz. Több 
játéklehetőséghez jutnak a gyerekek ezáltal, remélhetőleg hosszútávon tudunk így együtt dolgozni.    

Országos Könyvtári Napok 
2020. október 5-11. 
 
Bár a koronavírus-járvány 
második hulláma ismét átírta a 
rendezvényi szervezőmunkát, 
szeretnénk ajánlani Önöknek 
néhány programot, amelyek 
megrendezését hagyományos 
keretek között – a járványügyi 
szabályok betartása mellett- 
vállalhatjuk.  
 
Október 7.(szerda) 17 óra 
Trianon 100. emlékkoncert a 
Hangraforgó együttessel 
Október 9.(péntek)  10 órától 
FELOLVASÓMARATON:            
Pál utcai fiúk- A GRUND 
A korábbiktól eltérően 
egyszerűbb formában kerül 
megrendezésre. Csoportos 
látogatás nem lesz, de minden 
kedves felolvasni és beszélgetni 
vágyó résztvevőt szeretettel 
várunk!  Mindenkit meglepünk 
egy egészséget is támogató 
apró ajándékkal. 
Október 10. (szombat)       
Családi délelőtt a hagyományok 
jegyében: 
       9:30 Németh István György: 
Beled múltbeli értékei 2.  
       10. 45. Szabó Karolina 
szalmafonó kreatív foglalkozása 
kicsiknek  és nagyoknak.  
A programváltoztatás jogát           

fenntartjuk! 
Szeretettel várjuk a kedves  

Érdeklődőket 
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A Bozsik korosztályaink a jövő hétvégén kezdik meg a szezont a felkészülés folyamatosan zajlott a 
nyár folyamán. Ide várunk még gyerekeket fiúkat lányokat, akik szeretik a labdarúgást vagy csak 
szeretnének egy jó közösséghez tartozni.2008- 2015 közt született gyerekeket várunk, jelentkezni a 
70 /2332840 telefonszámon lehet. Köszönjük az önkormányzat támogatását és a szurkolók  
biztatását. HAJRÁ BELED                                                                               Kovács Béla szakedző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 
Születés: 
1.) Gerencsér Petra (sz: Gerencsér Bálint 
és Bödecs Barbara gyermeke) 
2.) Kovács Áron (Kóczán Tímea és Kovács 
Ernő gyermeke) 
 
Házasságkötés: 
1.) Füzi Ferenc himodi és Csorba Nikolett 
zsebeházi lakos 
2.) Szalai Ákos és Parrag Eszter  beledi 
lakosok 
3.) Lukácsi Szilárd magyarkeresztúri és 
Gaál Vivien rábatamási lakosok 

 
4.) Horváth Martin beledi és Lok Ibolya 
vasvári lakos 
5.) Horváth Kálmán és Kovács Noémi 
beledi lakosok 
 
Haláleset: 
1.) Dobos András volt Beled, Fő u. 34. 
2.) Csóka József volt Beled, Malom u 22. 
3.) Németh Tamás volt Beled, Rákóczi u. 
185. 
4.) Németh Jánosné sz.: Nardai Ilona volt 
Beled, Béke u. 23 

----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Beled Város Önkormányzata  

Szerkesztette: Kotekné Kalmár Zsuzsanna  

Megjelenik havonta 950 pld. 

Elektronikusan: www.bam.hu 

 
                                                                                                                     Az evangélikus gyülekezet új tisztségviselói 


